
Propaganda em transportes
cresce no Brasil
Agências e anunciantes utilizam cada vez mais ônibus, táxis, metrô e aviões nas campanhas

Painel no Metrô do Rio de Janeiro: visto por mais de 500 mil pessoas por dia

POR     SOLANGE     MOURÃO

Em tempos de mídias alternativas,
como telefones celulares e internet,
uma antiga modalidade volta a ganhar
projeção: publicidade em meios de
transporte. Nos últimos anos, esse meio
vem sendo utilizado por empresas dos
mais variados setores para divulgação
de produtos, serviços e marcas, seja
como mídia principal ou de apoio para
campanhas de marketing.

A tendência de crescimento do
meio transporte como opção de mídia
é confirmada por Valdir Siqueira, vice-
presidente da Associação Brasileira das
Agências de Publicidade (Abap). Ele
ressalta que a crescente veiculação de
peças publicitárias sobre rodas regis-
trada no Brasil nos últimos anos vem

Propaganda em

transportes traz boas idéias,

novidades e ainda tem espaço

para crescer no Brasil

acompanhando de perto o aumento do
investimento dos anunciantes na mídia
exterior. "É um segmento que vem tra-
zendo boas idéias e muitas novidades,
e ainda tem muito espaço para crescer
no País", complementa.

NO ÔNIBUS

A propaganda em ônibus não é nova,
mas apresenta oportunidades. Em São
Paulo, é possível divulgar propaganda

no Bilhete Único de Ônibus, sistema
eletrônico que armazena créditos de
passagens. Segundo José Aécio de
Souza, gerente-geral de Atendimento
e Logística da São Paulo Transporte
(SPTrans), já foram realizados três
pregões desde junho, totalizando 800 mil
cartões do Bilhete Único com mídia.

Pelo sistema, explica Souza, o
anúncio é tratado entre fabricante e
interessado. "O fabricante abate do
preço do cartão o valor que receber do
anunciante e cobre o preço líquido da
SPTrans." Como resultado, "o sistema
de transporte da capital paulista deixou
de desembolsar R$ 2,84 por cartão e
passou a pagar R$ 1,87, uma economia
de R$ 291 mil a cada 300 mil cartões".
Vale destacar que a vida útil do cartão
é de, no mínimo, três anos.

Nos últimos tempos, a mídia ônibus
tem atraído os investimentos publici-
tários de grandes anunciantes. Entre
as principais vantagens de anunciar
neste meio está a possibilidade de
direcionar a comunicação de acordo
com a área de interesse e o perfil do
público que se deseja atingir, sublinha
Rogério Lamarca, diretor da Lamar-
ca 3/Mão Dupla, maior empresa de
busdoor do País, operando cerca de
14 mil carros de concessão própria, e
representando mais de oito mil carros
em todo o Brasil.

Além disso, a veiculação pode ser
segmentada por zonas, distritos ou de
acordo com as características socioe-
conômicas da população, complementa
Lamarca. De acordo com o executivo,
as campanhas podem ser veiculadas



por um período de um a 12 meses, e os
preços variam de R$ 350 a R$ 750 por
ônibus/mês, dependendo da caracte-
rística da linha.

Uma análise mais minuciosa sobre
o que vem ocorrendo na mídia em
transporte vem ratificar a percepção
de que o meio tem garantido, cada vez
mais, espaço no planejamento das cam-
panhas publicitárias das agências. Na
Mão Dupla, cerca de 70% dos negócios
são gerados por intermédio de agên-
cias e 30% são firmados diretamente
com os anunciantes, diz Lamarca.
Uma pesquisa feita pelo Instituto Da-
taFolha para a agência JWT mostrou
que o índice de recall (recordação,
lembrança) de anúncios em ônibus
é de 78%, um dos mais altos entre as
mídias pesquisadas.

O avanço tecnológico também tem
sido determinante para a consolidação
da mídia em transporte. A Mão Dupla,

Tecnologias de rastreamento
ajudam as empresas no

planejamento das campanhas
dos anunciantes

por exemplo, utiliza o geoprocessamen-
to no planejamento das campanhas dos
seus clientes.

Há que se destacar que a propagan-
da na mídia ônibus, na capital paulista
deverá entrar numa nova fase nos pró-
ximos meses. Isso porque a exploração
de publicidade no transporte público,
que estava suspensa, foi liberada pela
Prefeitura. A matéria foi regulamentada
pelo decreto 46.221, de 19 de agosto de
2005 (o decreto foi complementado pela
portaria 78/05 da Secretaria Municipal
de Transportes), informa a assessoria
de imprensa da SPTrans.

Na nova regulamentação, a publi-
cidade na área externa do veículo está

permitida apenas no vidro traseiro.
Na parte interna, estão liberados o
vidro atrás do motorista e a parte
superior das janelas. O envolvimento
total da carroceria (envelopamento
ou totalbus), entretanto, permanece
proibido. Décio Ambrósio, diretor-
presidente da DMA Quattro, diz
que, com a liberação da propaganda
no ônibus em São Paulo, os negócios
já estão apresentando retomada. O
executivo citou a visibilidade que a
mídia ônibus proporciona ao produto
ou serviço do anunciante como uma
das principais vantagens deste meio.
"A propaganda no ônibus proporciona
uma maior exposição da marca, do
produto ou do serviço, e atinge altos
índices de recall."

METRÔS E TRENS

As mais de duas milhões de pessoas
que circulam diariamente pelas estações
do Metrô da maior cidade brasileira
já se habituaram às mensagens pu-
blicitárias exibidas dentro e fora dos
trens. Há dez anos, a Companhia do
Metropolitano de São Paulo decidiu
abrir os espaços das estações e dos

vagões para os anunciantes. Passada
uma década, a empresa dá mais um
passo no sentido de firmar a posição
conquistada no meio transporte ao
propor uma nova alternativa de mídia
ao mercado publicitário. Há cerca de
quatro meses, passou a oferecer o verso
dos bilhetes para propaganda.

Nos trens do Metrô de São
Paulo e Rio são transportados
mais de dois milhões e meio

de passageiros por dia

Siqueira, da Abap: propaganda em
transportes é investimento em mídia exterior

Para atender às expectativas de um
segmento ávido por soluções criativas,
novas alternativas estão sendo sugeridas
e testadas pelo mercado publicitário.
Cristina de Carvalho Bastos, chefe do
Departamento de Novos Negócios da
Companhia do Metrô, lembra que o
primeiro contrato para a veiculação
de propaganda no verso dos bilhetes
de Metrô foi firmado com o Banco
Cacique. Para anunciar no novo for-
mato de mídia, o anunciante investe
R$ 20 mil em um pacote mínimo de
um milhão de bilhetes. Já para ter a
mensagem publicitária afixada em um
trem, por exemplo, o anunciante paga
R$ 100/mês por um painel de 0,41m
por 0,61m.

No Rio de Janeiro, onde em média
cerca de 500 mil pessoas utilizam os
trens do Metrô para irem ao trabalho,
à praia ou para estudar e se divertir, a
profissionalização da venda de espaços
publicitários nas estações e nos vagões
(seja dentro ou envelopando os carros)
é uma marca registrada. Segundo
Joubert Flores, diretor de Relações
Institucionais do Metrô Rio, a mídia
nos meios de transporte se consolida
a cada ano. "São milhares de pessoas
transportadas por dia, milhões por mês.
Esse número é muito atraente e, portan-



PUBLICIDADE

to, não pode ser desprezado", afirma.
Para ele, quem anuncia no Metrô Rio
não corre o risco de ser ignorado. "Não
há desperdício aqui. O tempo todo o
usuário é impactado", diz.

Assim como em São Paulo, o Me-
trô do Rio de Janeiro possui diversos
formatos possíveis para anúncio. "Nas
estações, por exemplo, temos muitas
possibilidades, inclusive de criar no-
vos formatos", explica Flores. Entre
essas inovações, o diretor da empresa
carioca cita uma, o Sidetrack. "Fomos
os primeiros a implantar esse formato
na América Latina. São imagens se-
qüenciais dentro do túnel que, vistas
de dentro do trem, tem-se a ilusão
de se assistir a um filme", conta. De
acordo com Flores, os principais com-
pradores de espaços são as agências
de publicidade.

Os trens de subúrbio do Rio também
são um grande atrativo para anuncian-
tes. A Supervia, que controla cerca
de 220 quilômetros de trilhos em 11
municípios no Estado fluminense, já
conta com propagandas de empresas
como Embratel, Coca-Cola, Nestlé,
Ministério da Saúde entre outras, mas
gostaria de ter mais. "Por ser uma nova

opção de mídia, muitas agências de pu-
blicidade e clientes não nos conhecem,
por isso estamos fazendo convites para
agências de outras cidades, como São
Paulo e Brasília, verificarem nossas
opções de mídia", diz Tereza Maria
Fabian, gerente de Novos Negócios
da Supervia. "Transportamos cerca
de 9 milhões de passageiros por mês,
um número muito interessante para
quem quer atingir diversos públicos",
afirma Tereza Fabian, que oferece
painéis e uma rádio exclusiva nas 89
estações da Supervia, além de pintura
e envelopamento dos trens e painéis
internos nos vagões.

INTERAÇÃO

A QG Comunicação é uma das agên-
cias de publicidade que vem incluindo
o meio transporte no planejamento de
marketing dos anunciantes. Alessandre

Cerca de 15% da frota
de táxis em São Paulo já
circulam pelas ruas com
algum tipo de anúncio

Teresa Fabian, da Supervia: nove milhões de
usuários dos trens no Rio de Janeiro

Siano, diretor de mídia da QG, lembra
que uma campanha criada para a
divulgação de um cartão de crédito,
por exemplo, contemplou um amplo
programa de investimento em mídia
exterior, com publicidade em ônibus
e táxi, entre outros meios.

No que tange à mídia táxi, a seg-
mentação é uma das principais van-
tagens, diz Márcio Minchillo, diretor
comercial e um dos sócios da Cartaxi,
pioneira na implantação da modalidade
de publicidade em táxis no Brasil, há
15 anos.

E os anunciantes estão exploran-
do ao máximo as possibilidades de
segmentação. Para a divulgação do
cartão de crédito, a QG Comunicação

concentrou a propaganda em táxis
com ponto fixo localizado no mesmo
espaço das lojas de uma grande rede
de supermercados que opera em várias
regiões do Brasil. Além dos adesivos
afixados no automóvel, a campanha
inclui material impresso colocado
no interior dos veículos (take-one).
Dessa maneira, no caso de o passa-
geiro se interessar pelo produto, pode
preencher o formulário ali mesmo e
entregá-lo ao taxista.

Quanto ao custo, para ter a mensa-
gem estampada no painel luminoso de
um táxi circulando em um determinado
bairro, por exemplo, o anunciante paga
R$ 450,00 por mês. Atualmente, menos
de 15% da frota de táxis de São Paulo,
cerca de 30 mil veículos, circulam com
algum tipo de anúncio. "É um segmento
que tem muito espaço para crescer",
afirma Minchillo. Atualmente, a Cartaxi
tem peças publicitárias veiculadas em
táxis de 25 capitais, 104 cidades e 33
aeroportos; e uma franquia no México.
Segundo Minchillo, 42% dos negócios
são fechados por intermédio das agên-
cias. Os outros 58%, diretamente com
os anunciantes.

A mídia táxi também canaliza in-
vestimentos publicitários de empresas
de diferentes setores. O Unibanco AIG
Seguros & Previdência, por exemplo,
começou a anunciar em 2005. Atual-



mente, tem sua propaganda circulando
em táxis de São Paulo e Rio.

"Acreditamos que a mídia trans-
porte é dinâmica e consegue levar
nossa marca e mensagem a pontos
mais remotos, atingindo um número
maior de pessoas", ressalta Valérie
Cadier Adem, superintendente de
Marketing da companhia, ao explicar
a decisão da seguradora de incluir
a propaganda em transporte no seu
plano de marketing.

Pequenos e médios
anunciantes utilizam

propaganda em táxis como
alternativa de divulgação

No caso da Cyrela, o meio táxi é
utilizado como veículo de propaganda
para o lançamento de empreendimen-
tos imobiliários há dois anos. "A mídia
transporte faz parte de um composto
de ferramentas de marketing capaz de
aumentar a lembrança do empreendi-
mento no consumidor", destaca Carla
Fernandes, gerente de Comunicação
da Cyrela Brazil Realty.

Cláudio Ricardo Santos, diretor-
comercial da Farol Mídia Exterior, por
sua vez, disse que a mídia táxi está em
pleno processo de consolidação. Ele
disse que, se há dois anos, a propaganda
no veículo atraía principalmente os
grandes anunciantes, hoje, as pequenas
e médias empresas estão descobrindo
este meio como alternativa de divul-
gação dos seus produtos e serviços.
"Nos últimos anos, houve uma queda
expressiva nos preços da mídia táxi.
Por conta disso, revelou-se uma opção
interessante para os anunciantes de
menor porte", afirma o executivo. Ele
ressalta que a geografia e o trânsito da
cidade foco do anunciante definem
o formato do projeto da propaganda

no meio táxi. E dá um exemplo: O
contorno da cidade do Rio de Janeiro,
em espinha de peixe, propicia uma
visibilidade significativa utilizando-se
entre 20 e 30 táxis. Já na cidade de São
Paulo, dependendo do público-alvo do
anunciante, é necessário um número
maior de carros para que a mensagem
tenha a mesma visibilidade.

NAS NUVENS

Os anunciantes também estão desco-
brindo as possibilidades da propaganda
em avião. Em outubro, cinco aeronaves
da Gol decolaram dos aeroportos com
alguma peça publicitária a bordo. E, a
julgar pelos negócios que estão sendo
realizados pela companhia aérea, esta
mídia também atrai investimentos de
empresas de diferentes setores. A Fox
Filmes, por exemplo, criou um adesivo
para a entrada em exibição do filme X
MEN 2. A Vivo, por sua vez, produziu
um adesivo externo para o lançamento
de um novo serviço: a compra de pas-
sagens pelo celular.

Ao decidir abrir espaço para os po-
tenciais anunciantes, há quatro anos, a
Gol tinha como foco instituir um novo
conceito estratégico de comunicação.
"O projeto foi desenvolvido no período
de março a julho de 2001. Verificamos o

que havia no mercado e procuramos um
diferencial em nossa proposta. Assim,
nasceu o Conexão Gol, que estabeleceu
o Cross Media ou Cross Promotion, que
além de expor a marca, exibir produtos
e serviços, traz benefícios diretos aos
passageiros", explica Silvia Camargo,
gerente-geral de Marketing da Gol.
Os números revelam os resultados da
estratégia da companhia aérea no meio
publicitário. Em quatro anos, a empresa
registra cerca de 200 anunciantes, en-
tre eles: Disney, HSBC, Citibank, TIM,
HP, Xerox, Eurofarma, Embratel, Vivo,
Epson, BrT, Fox, Warner e Bunge.

Hoje, as perspectivas dos executivos
que -atuam no setor indicam que os
negócios com propaganda on board
tem muito espaço para crescer no
Brasil. "Evidentemente que, diante do
faturamento da companhia, os números

Faturamento da publicidade
em aviões ainda é pequeno,

mas deve continuar crescendo
nos próximos anos

ainda não são representativos, mas o
que devemos avaliar neste momento
é que o entretenimento de bordo
era um gasto e hoje é uma receita",
finaliza Silvia.

Luiz Henrique Barreto do Amaral,
diretor de Marketing da TAM, diz que o
segmento ainda pode crescer muito. Na
empresa, a publicidade a bordo está nos
protetores de bandeja, nos cabeçotes
das poltronas e nas, mesinhas de bor-
do. Há propaganda também durante a
programação de vídeo da TAM, exibida
durante os vôos. Na opinião de Amaral,
para o anunciante, "a mídia on board
tem retorno garantido, uma vez que
ele sabe exatamente qual público está
atingindo, com a certeza de que a sua
mensagem chegará ao destino". •

Text Box
Fonte: Negócios da Comunicação, ano 4, n. 17, p. 64-67, 2006.




